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บทคัดย่อ
จุดยืนของบทความนี้คอื เพื่อนําเสนอว่า การประเมินผลระหว่างเรียนเป็ นแนวทางทีส่ ่งเสริม
การเรียนรูข้ องครูวทิ ยาศาสตร์ การพัฒนาความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธสี อน และการปฏิรูปการศึกษา
วิทยาศาสตร์ ในการนี้ บทความเริม่ ต้นด้วยนิยาม ลักษณะสําคัญ รูปแบบและแนวทางการประเมินผล
ระหว่างเรียนในฐานะกลไกทีส่ นับสนุ นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จากนัน้ อภิปรายความท้าทาย
ที่ครูวทิ ยาศาสตร์อาจประสบในการประเมินผลระหว่างเรียน ตลอดจนความพยายามส่งเสริมให้ครู
วิทยาศาสตร์กา้ วข้ามความท้าทายเหล่านัน้ ซึง่ นําไปสู่ศกั ยภาพของการประเมินผลระหว่างเรียนใน
การผลิตและพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์และการปฏิรปู การศึกษาวิทยาศาสตร์ บทความยังเสนอแนะหัวข้อ
วิจยั เกีย่ วกับการประเมินผลระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทของประเทศไทย
คําสําคัญ: การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ การประเมินผลระหว่างเรียน การผลิตและพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์
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Abstract
The position of this article is to present that formative assessment is an approach to
facilitating science teachers’ learning, developing pedagogical content knowledge, and science
education reform. In doing so, the article begins with definitions, key characteristics, formats
and approaches to formative assessment as a mechanism that supports science instruction.
Then, the article discusses challenges that science teachers might encounter when practicing
formative assessment as well as efforts to facilitate science teachers to overcome those
challenges. This leads to potentials that formative assessment has for science teacher
education and science education reform. The article also highlights research topics about
science formative assessment in Thai contexts.
Keywords: Assessment for learning; Formative assessment; Science teacher education
บทนํา

ทฤษฎีการเรียนรูใ้ นปั จจุบนั ระบุว่า การ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ไม่ใช่การเติมเต็มความรูใ้ ห้กบั
นั ก เรีย น หากแต่ เ ป็ น การส่ ง เสริม ให้นั ก เรีย น
ปรับเปลี่ยนความรู้เดิมของตนเองให้สอดคล้อง
กับ ความรู้ ท่ีนั ก วิท ยาศาสตร์ ย อมรับ (Yager,
1991) ความรู้เดิมเป็ นสิง่ ที่นักเรียนสร้างขึน้ จาก
ประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน ซึง่ มักแตกต่างไป
จากความรูท้ น่ี กั วิทยาศาสตร์ยอมรับ (Allen, 2014)
อย่างไรก็ตาม ความรูเ้ ดิมบางอย่างก็มศี กั ยภาพ
ทีค่ วรได้รบั การพัฒนาต่อยอดให้เป็ นความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์ (Hammer et al., 2012) ครูจงึ ต้อง
จัดหาประสบการณ์ทจ่ี ะช่วยให้นักเรียนตระหนัก
ถึงข้อจํากัดและศักยภาพของความรูเ้ ดิมของตนเอง พร้อมทัง้ พิจารณาความคิดอื่นทีอ่ าจเป็ นไปได้
ทดสอบความมีเหตุผลของแต่ละความคิด จนกระทัง่
ยอมรับความคิดทีอ่ ธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ดที ส่ี ดุ (Posner et al., 1982) นักเรียนสามารถ
มีป ระสบการณ์ เ ช่ น นี้ ไ ด้จ ากการสืบ เสาะเช่ น เดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ (DeBoer, 2006)
จากทฤษฎีการเรียนรู้ขา้ งต้น ครูมบี ท-

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
บาทสําคัญในการส่งเสริมให้นกั เรียนสืบเสาะเพื่อ
พัฒนาความรูเ้ ดิมให้เป็ นความรูท้ างวิทยาศาสตร์
(Ladachart and Yuenyong, 2017) ไม่ว่าจะเป็ น
การส่งเสริมให้นักเรียนตัง้ คําถามและสมมติฐาน
ออกแบบการสืบเสาะ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อ มู ล และลงข้อ สรุ ป จากข้อ มูล เพื่อ สร้า งเป็ น
ความรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ (National Research
Council [NRC], 2000) นอกจากนี้ นัก เรีย นควร
ได้ช้ีแ จง ให้เ หตุ ผ ล และโต้แ ย้ง เกี่ย วกับ ความ
น่ าเชื่อถือของความรู้นัน้ (Suttakun and Ladachart, 2013a) กระบวนการสร้างความรู้เช่น นี้มี
ความซับซ้อนและไม่ได้เกิดขึน้ อย่างตรงไปตรง
มา ทัง้ นี้เพราะนักเรียนแต่ละคนมักมีความรู้เดิม
เรื่องเดียวกันทีแ่ ตกต่างกัน (Ladachart and Ladachart, 2016; Suttakun and Ladachart, 2013b)
ในขณะทีน่ กั เรียนคนเดียวก็อาจมีความรูเ้ ดิมเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อีกด้วย (diSessa,
2002)
ด้วยความซับซ้อนของกระบวนการสร้าง
ความรู้ ครูจงึ จําเป็ นต้องศึกษาความรูเ้ ดิมของนักเรีย นล่ ว งหน้ า (Ladachart, 2015) และติด ตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ องนักเรียนอยู่เสมอ
(Ladachart, 2016) โดยเฉพาะในระหว่างที่นักเรียนกําลังสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Ruiz–Primo
and Furtuk, 2006) “การประเมินผลระหว่างเรียน”
(formative assessment, Ministry of Education,
2001) จึงเป็ นหน้ าที่ท่คี รูต้องทําในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน ทัง้ นี้เพื่อให้ครูแน่ใจว่า นักเรีย นแต่ ล ะคนสร้า งความรู้ใ หม่ ไ ด้ห รือ ไม่ แ ละ
อย่างไร นักเรียนคนใดประสบปั ญหาอะไรในการ
สร้างความรูใ้ หม่ และครูจะช่วยเหลือนักเรียนเหล่า
นัน้ ต่ อไปอย่างไร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545

(Office of the Education Council [OEC], 2002)
จึงสนับสนุนการประเมินผลระหว่างเรียน โดยการ
ระบุให้ครู “จัดการประเมินผูเ้ รียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้ เรียน ... และ(ทํ า)การทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน” (มาตรา
26)
จากกรณีศกึ ษาในประเทศต่าง ๆ องค์
การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Co-operation and
Development [OECD], 2005; 2008) พบว่า การ
ใช้การประเมินผลระหว่างเรียนเป็ นประจําช่วยให้
ครูประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทัง้ ในแง่ของการเพิม่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
นักเรียนโดยรวม การเพิม่ ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้กบั นักเรียน และการยกระดับนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนตํ่าให้ใกล้เคียงนักเรียน
์
คนอื่น ข้อ ค้น พบนี้ ส อดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ที่
แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้การ
ประเมินผลระหว่างเรียนและผลการเรียนรูข้ องนักเรียน (Black and William, 1998; Ruiz–Primo and
Furtuk, 2007) เนื่องจากการประเมินผลระหว่าง
เรียนเป็ นการปฏิบตั งิ านที่ไม่ต้องอาศัยวัสดุหรือ
อุ ป กรณ์ ท่ีมีราคาแพง Shavelson et al. (2008)
จึงเสนอว่า “สําหรับการลงทุนทีค่ ่อนข้างน้อย (โดย
การใช้การประเมินผลระหว่างเรียน) เราอาจได้
เห็นผลทีใ่ หญ่หลวงต่อการเรียนรูแ้ ละผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนจํานวนมาก”
อย่างไรก็ตาม การวิจยั และการทบทวน
งานวิจยั เกีย่ วกับการประเมินผลระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์ยงั ไม่มปี รากฏมากนักในประเทศไทย จาก
การสืบค้นด้วย “กูเกิล” (Google) ในวันที่ 8 ตุลาคม
2560 ด้วยคําสําคัญว่า “formative assessment”
ร่วมกับคําว่า “การประเมินผลระหว่างเรียน” ผล
299

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 9 No. 2 (2018)
การสืบค้น 10 หน้าแรกแสดงเอกสารทางวิชาการ
4 เรื่อง (Naiyapatana, 2010; Pansiri et al., 2016;
Phornphisutthimas, 2014; Ritcharoon, 2016)
ซึง่ มีเพียง 1 เรื่องทีก่ ล่าวถึงการประเมินผลระหว่าง
เรียนวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา (Phornphisutthimas, 2014) ผลการสืบค้นนี้บอกเป็ นนัยว่า
การประเมินผลระหว่างเรียน แม้ปรากฏในตัวบท
กฎหมาย (OEC, 2002) แต่ถูกละเลยมาโดยตลอด
(Schneider and Plasman, 2011) ครูวิทยาศาสตร์
ตลอดจนนักวิจยั ยังขาดแนวทางการใช้และการ
ส่งเสริมการประเมินผลระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็ นการเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนไทย
บทความนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวน
งานวิจยั และสังเคราะห์องค์ความรู้เกีย่ วกับ การ
ประเมินผลระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์ (formative
assessment in science) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) นิยามและพืน้ ฐานทางทฤษฎีของการ
ประเมินผลระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์
(2) ลักษณะสําคัญของการประเมินผล
ระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์
(3) รูปแบบและแนวทางการประเมินผล
ระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์
(4) ความท้าทายของครูในการประเมิน
ผลระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์
(5) การส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินผล
ระหว่างเรียนวิทยาศาสตร์
(6) ศักยภาพของการประเมินผลระหว่าง
เรียนในการพัฒนาวิชาชีพครูวทิ ยาศาสตร์
โดยตอนท้ายของบทความเป็ นการสรุปข้อคิดใน
การนําความรูด้ า้ นนี้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์ ตลอดจนการปฏิรูปการ
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เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
นิ ยามและพืน้ ฐานทางทฤษฎี ของการประเมิ น
ผลระหว่างเรียนวิ ทยาศาสตร์
การประเมินผลระหว่างเรียนเป็ นแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ จากข้อจํากัด
ของการประเมินผลแบบเดิม (summative assessment) ซึง่ มักเกิดขึน้ “ในตอนท้าย” ของการเรียน
การสอน ทัง้ นี้เพื่อประเมินว่า นักเรียนได้เรียนรู้
อะไรและผ่านตามวัตถุประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่
การประเมินผลแบบเดิม แม้มปี ระโยชน์ในแง่ของ
การสรุปและตัดสินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน แต่
ก็ไม่ช่วยให้ครูทราบว่า นักเรียนมีการเรียนรูอ้ ะไร
และอย่างไร “ในระหว่าง” การเรียนการสอน ดังนัน้ กว่าที่ครูจะทราบว่า นักเรียนคนใดประสบ
ปั ญหาอะไร การเรียนการสอนนัน้ ก็ได้จบสิน้ ไป
แล้ว ครูจงึ ไม่มเี วลาไปช่วยเหลือนักเรียนคนนัน้
ได้อ ย่ า งทัน ท่ วงที แต่ ห ากครูมีก ารประเมินผล
ระหว่างเรียน ครูจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้ครูปรับการเรียนการ
สอนได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากขึน้
การประเมิน ผลระหว่ างเรียนจึงมีวตั ถุ ประสงค์
ไม่ใช่เพื่อประเมินหรือตัดสินผลการเรียนรู้ข อง
นักเรียน แต่เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ
การประเมินผลระหว่างเรียนจึงมีอีกชื่อหนึ่ ง ว่ า
“การประเมินผลเพื่อการเรียนรู”้ (assessment for
learning, Black et al., 2003; OECD, 2005; 2008)
องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD, 2008) ให้นิยามไว้ว่า “การ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้หมายถึงการประเมิน
ความก้าวหน้าและความเข้าใจของนักเรียนอยู่เป็ น
ประจําผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ เพื่อระบุความต้องการเกีย่ วกับการเรียนรูแ้ ละปรับการจัดการเรียน
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การสอนให้เหมาะสม” Yin and Buck (2015) ได้
นิยามในบริบทของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ว่า “การประเมินผลเพื่อการเรียนรูค้ อื กระบวนการซํ้า ๆ ซึง่ ครูดงึ เอาความคิดของนักเรียน
ออกมา (และ)ระบุปัญหาของนักเรียนในการทํา
ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการตีความคําตอบของนักเรียนเทียบกับเป้ าหมายของ
การเรียนรู้ (ทัง้ นี้เพื่อ)ให้ข้อมูลย้อนกลับ...และ
ปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ความเข้าใจของนักเรียน” ส่วน Bell and Cowie
(2002) ได้กล่าวว่า “(การประเมินผลเพื่อการเรียนรู)้
เกีย่ วข้องกับครูทเ่ี ก็บรวบรวม ตีความหมาย และ
กระทําตามข้อมูลเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องนักเรียน
ทัง้ นี้เพื่อปรับปรุงการเรียนรูข้ องนักเรียนในระหว่าง
ทีน่ กั เรียนกําลังเรียนรู”้
การประเมินผลระหว่างเรียนมีพ้นื ฐานมา
จากทฤษฎีการเรียนรู้สรรคนิยมทางสังคม (social
constructivism, Otero, 2006) ซึง่ อธิบายว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้
(Vygotsky, 1978) โดยปฏิสมั พันธ์ทางสังคมสามารถ
ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูส้ งิ่ ทีน่ กั เรียนไม่สามารถ
เรียนรูไ้ ด้โดยลําพัง (zone of proximal development, ZPD) การประเมินผลระหว่างเรียนเป็ นรูปแบบหนึ่งของปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียน
และครู เมื่อครูประเมินผลระหว่างเรียน ครูจาํ เป็ น
ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียน ทัง้ นี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องนักเรียน ก่อนที่
ครูจะสามารถช่วยเหลือให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
ทีด่ ขี น้ึ ได้ ด้วยการประเมินผลระหว่างเรียน ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างนักเรียนและครูจงึ เกิดได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึน้ นักเรียนจึงได้ขอ้ มูล
ย้อนกลับทีต่ รงประเด็น (Sadler, 1989) สามารถ
เรียนรูส้ งิ่ ทีต่ นเองมีศกั ยภาพ แต่ไม่อาจเรียนรูไ้ ด้

โดยลําพัง (Ash and Levitt, 2003)
Otero and Nathan (2008) อธิบายการ
ทํางานของการประเมินผลระหว่างเรียนในกรณีท่ี
นักเรียนกําลังเรียนรูแ้ นวคิดทางวิทยาศาสตร์ (เช่น
กฎการเคลื่อนทีข่ องนิวตัน) ไว้ว่า นักเรียนเข้าสู่
ห้องเรียนด้วยความรู้เดิมบางอย่าง ซึ่งอาจเป็ น
แนวคิดที่มีพ้นื ฐานมาจากประสบการณ์ ส่วนตัว
ของนักเรียน (เช่น แรงเป็ นสิง่ ขับดันภายในวัตถุ)
ในการนี้ นักเรียนจําเป็ นต้องทําความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคําศัพท์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ (เช่น ความเร่ง แรงลัพธ์) ในขณะ
เดียวกัน นักเรียนต้องพยายามขยายและตีกรอบ
แนวคิด จากประสบการณ์ ข องตนเอง ซึ่ง อาจ
อธิบ ายปรากฏการณ์ ได้ในบริบทที่จํากัด (เช่น
เหตุ การณ์ บนโลก) ให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ในบริบททีก่ ว้างขึน้ (เช่น เหตุการณ์นอก
โลก) ในช่วงเวลานี้ นักเรียนจําเป็ นต้องได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากครู ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวคิดทัง้ สองแนวคิด ซึง่ การประเมินผล
ระหว่างเรียนเป็ นกลไกหนึ่งทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ครูได้
ช่วยเหลือนักเรียนให้สร้างความเชื่อมโยงนัน้ ได้
ง่ายขึน้ ดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การทํางานของการประเมินผลระหว่าง
เรียน (ดัดแปลงจาก Otero and Nathan, 2008)
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ลักษณะสําคัญของการประเมิ นผลระหว่างเรียน
วิ ทยาศาสตร์
จากคํา นิ ย ามข้า งต้น การประเมิน ผล
ระหว่างเรียนมีลกั ษณะสําคัญต่ าง ๆ (Bell and
Cowie, 2001) ดังนี้
(1) การประเมินผลระหว่างเรียนมีวตั ถุประสงค์คอื การติดตามความก้าวหน้าว่า นักเรียน
แต่ละคนเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์อย่างไร กําลังประสบ
กับปั ญหาอะไรบ้าง และต้องการความช่วยเหลือ
อะไร วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก นี้ แ ตกต่ า งไปจากการ
ประเมินผลแบบเดิม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตัดสิน
และสรุปว่า นักเรียนจะผ่านหรือตก เมื่อการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เสร็จสิน้ แล้ว แต่
การประเมิน ผลระหว่ า งเรีย นเน้ น การได้ม าซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน ณ เวลา
ต่าง ๆ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ทัง้ นี้
เพื่อให้ครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทัน
ท่วงที
(2) การประเมินผลระหว่างเรียนเกิดขึน้
ในรูปแบบของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียนอยู่เป็ นประจํา เนื่องจากการประเมินผล
ระหว่างเรียนมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียน “ใน
ระหว่าง” การจัดการเรียนการสอน รูปแบบของ
การประเมินเช่นนี้จึงต้องเกิดขึน้ อยู่เป็ นประจํา
(มิใช่แค่ตอนท้ายของการจัดการเรียนการสอน)
ทัง้ นี้เพื่อให้ครูมขี อ้ มูลเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องนักเรียนอยู่เป็ นระยะ ๆ ซึง่ ครูสามารถทําได้โดยการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียน ไม่ว่าจะเป็ นการถาม
ตอบ การอภิปราย การสังเกต และการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ
(3) การประเมินผลระหว่างเรียนนําไปสู่
การปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอนวิทยา302

ศาสตร์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของนักเรียนมากขึน้ เนื่องจากการประเมินผลระหว่างเรียน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรูท้ ด่ี ี
ขึน้ ดังนัน้ ครูจงึ จําเป็ นต้องนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนอยู่เป็ นระยะ ๆ มาใช้ใน
การปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอนในขณะ
นัน้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรีย น
โดยนักเรียนแต่ละคนอาจมีปัญหาในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน ข้อมูลจากการประเมิน
ผลระหว่างเรียนจึงช่วยให้ครูจดั การเรียนการสอน
ได้อย่างยืดหยุ่นและตรงตามความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน
(4) การประเมินผลระหว่างเรียนเป็ นการ
โต้ตอบกันอย่างต่อเนือ่ งและทําให้ความคิดของ
นักเรียนก้าวหน้าไปเรือ่ ย ๆ หากครูต้องการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ องนักเรียน ครู
จําเป็ นต้องมีปฏิสมั พันธ์และโต้ตอบกับนักเรียน
อยู่เป็ นระยะและต่ อเนื่อง สาระของการโต้ตอบ
จะต้องก้าวหน้าหรือลึกซึง้ ขึน้ เรื่อย ๆ ไปสูแ่ นวคิด
สําคัญทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของการเรียนการสอนเรื่อง
นัน้ การประเมินผลระหว่างเรียนไม่ใช่การโต้ตอบ
กันเพื่อแสดงว่า ใครถูกหรือผิด หากแต่ ครูและ
นักเรียนมีการกําหนดเป้ าหมายของการเรียนรู้
ร่วมกัน พิจารณาความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ร่วมกัน ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ และตัดสินใจร่วมกัน
ว่า นักเรียนควรทําอย่างไรเพื่อให้การเรียนรูน้ นั ้
ก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมาย
(5) การประเมินผลระหว่างเรียนจะเป็ น
การทําตามแผนการหรือนอกเหนือแผนการก็ได้
ในระหว่างทีค่ รูวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เรื่องใด ๆ ครูสามารถวางแผนไปพร้อมกันได้ว่า
ตนเองจะติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเมื่อไรและอย่างไร ซึง่ จะช่วยให้ครูประ-
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เมินผลระหว่างเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ณ ช่วง
เวลาใดก็ตาม หากครูเกิดความคิดขึน้ มาว่า ตนเองควรติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ครูกส็ ามารถทําได้ ซึง่ อาจอยู่ในรูปแบบ
ของการประเมินผลที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การ
ถามนัก เรีย นเป็ น รายบุ ค คล การฟั ง นัก เรีย นที่
กําลังอภิปรายร่วมกัน และการสังเกตผลงานที่
นักเรียนกําลังทํา
(6) การประเมินผลระหว่างเรียนจะเกิด
ขึน้ ในลักษณะของการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการ
มีปฏิกริ ยิ าย้อนหลังก็ได้ ครูทม่ี ปี ระสบการณ์สอน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานมักทราบดีว่า นักเรียน
มักประสบปั ญหาในการเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่อง
นัน้ ด้วยความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า
เกี่ยวกับปั ญหาที่นักเรียนอาจจะต้องประสบ ครู
สามารถใช้ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อทดสอบ
ว่า นักเรียนคนใดบ้างทีอ่ าจจะประสบกับปั ญหา
นัน้ ทัง้ นี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั นัก เรีย น
ต่ อไป แต่ ในขณะเดียวกัน ปั ญหาในการเรียนรู้
บางอย่างก็อาจอยู่เหนือการคาดการณ์ของครู ดังนัน้
ครูสามารถใช้การประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อ
ติดตามว่า นักเรียนเกิดปั ญหาในการเรียนรูอ้ ะไร
ขึน้ แล้ว ทัง้ นี้เพื่อปรับการเรียนการสอน ตลอดจน
เพื่อแก้หรือลดปั ญหานัน้ ต่อไปในภายหลัง
(7) การประเมินผลเพื่อการเรียนรูเ้ กีย่ วข้องกับความไม่แน่ นอนและความเสีย่ ง ซึง่ ครูต้อง
เผชิญในระหว่างการจัดการเรียนการสอน การจัด
การเรียนการสอนในชัน้ เรียนจริงเป็ นเหตุการณ์ท่ี
ซับซ้อน ซึ่งครูไม่สามารถคาดการณ์ได้ทงั ้ หมด
ว่า หากครูทําการประเมินผลระหว่างเรียน ครูจะ
ได้รบั ข้อมูลอะไรจากนักเรียน ซึ่งอาจเป็ นข้อมูล
ใหม่ทต่ี นเองไม่เคยทราบมาก่อน และไม่รูจ้ ะโต้-

ตอบกับข้อมูลนัน้ อย่างไร ความรู้สกึ ไม่แน่ นอน
อาจทําให้ครูสญ
ู เสียความมันใจต่
่ อหน้านักเรียนที่
ไม่สามารถให้คําแนะนํ าหรือข้อมูลย้อนกลับที่ดี
ได้ โดยครูอาจกังวลว่า ตนเองจะสูญเสียความน่ า
เชื่อถือและความสามารถในการควบคุมชัน้ เรียน
ไป การใช้การประเมิน ผลระหว่ างเรียนจึงต้อง
อาศัยความกล้าเสีย่ งจากครูอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
จากลัก ษณะสํา คัญ เหล่ า นี้ คํ า ศัพ ท์ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2001)
บัญญัติขน้ึ เพื่อใช้แทนคําว่า “formative assessment” ก็คอื “การประเมินผลระหว่างเรียน” หรือ
“การประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข” ซึ่งแต่ละคํา
เน้นลักษณะสําคัญที่แตกต่างกันไป คําแรกเน้น
“ช่วงเวลา” ของการประเมินผล ซึง่ อยู่ระหว่างการ
เรียนการสอน ส่วนคําหลังเน้ น “วัตถุ ประสงค์”
ของการประเมินผลว่าเป็ นไปเพื่อส่งเสริม ปรับปรุง
หรือแก้ไขการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยข้อจํากัด
ของการบัญ ญัติคํา ศัพ ท์ในภาษาไทยเพื่อแทน
คําศัพท์ในภาษาอังกฤษ ความหมายบางส่วนจึง
ตกหล่นไป ในการนี้ ผู้อ่านควรทราบว่า คําคุณศัพ ท์ “formative” มีพ้ืน ฐานมาจากคํ า กริย าว่ า
“form” ซึ่ง มีค วามหมายถึง “ก่ อ รูป ร่ า ง” บางสิง่
บางอย่างขึน้ (Sadler, 1989: 120) คําว่า “formative assessment” จึงสื่อความหมายถึงการประเมินผลเพื่อทําให้การเรียนรู้เกิดเป็ นรูปเป็ นร่าง
ขึ้น บทความนี้ จ ะกล่ า วถึง “formative assessment” โดยการใช้คําว่า “การประเมินผลระหว่าง
เรียน”
รูปแบบและแนวทางการประเมิ นผลระหว่าง
เรียนวิ ทยาศาสตร์
การประเมินผลระหว่างเรียนมีได้หลาย
รูปแบบ (Falk, 2012) ในการนี้ Shavelson et al.
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(2008) ได้แบ่งการประเมินผลระหว่างเรียนออก
เป็ นแถบต่ อเนื่อง (continuum) โดยฝั ง่ หนึ่งเป็ น
การประเมินผลระหว่างเรียนแบบไม่เป็ นทางการ
และไม่มกี ารวางแผนล่วงหน้า (informal, unplanned

formative assessment) และอีกฝั ง่ หนึ่งเป็ นการ
ประเมินผลระหว่างเรียนแบบเป็ นทางการและมี
การวางแผนล่วงหน้า (formal, planned formative
assessment) ดังในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ความหลากหลายของการประเมินผลระหว่างเรียน (Shavelson et al., 2008)
การประเมินผลระหว่างเรียนแบบไม่เป็ น
ทางการ (ภาพที่ 2 ฝั ง่ ซ้ายมือ) เกิดขึน้ เมื่อครูพบ
กับเหตุการณ์ ท่ตี นเองไม่คาดการณ์ มาก่อน แต่
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า เหตุ ก ารณ์ นัน้ ให้ข้อ มู ล ที่
น่ าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจึง
ศึกษาเพิม่ เติมว่า นักเรียนเข้าใจเรื่องนัน้ อย่างไร
ซึ่งมักเกิดขึน้ ในรูปแบบของการสนทนากับนักเรีย น (Ruiz–Primo and Furtuk, 2007) ในขณะ
ที่การประเมินผลระหว่างเรียนแบบเป็ นทางการ
(ภาพที่ 2 ฝั ง่ ขวามือ) เกิดขึน้ ตัง้ แต่ครูจดั ทําแผน
การจัดการเรียนรูเ้ รื่องใด ๆ และสอดแทรกกลวิธี
ต่าง ๆ ลงในแผนการจัดการเรียนรูน้ นั ้ เช่น การ
พยากรณ์–การสังเกต–การอธิบาย และการเขียน
แผนภาพความคิด (Ayala et al., 2008) ทัง้ นี้เพื่อ
ศึกษาว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด นักเรียนมีความ
คิดเกีย่ วกับเรื่องนัน้ อย่างไร ในการนี้ ครูต้องสร้าง
โอกาสขึน้ เพื่อให้ตนเองได้ประเมินการเรียนรูข้ อง
นักเรียน ตรงกลางของแถบต่อเนื่องคือการมีปฏิสัมพันธ์ทม่ี กี ารวางแผน ซึง่ ครูวางแผนอย่างคร่าว ๆ
ว่า ตนเองจะมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนด้วยคําถาม
อะไร แล้วครูจงึ ค่อยตัง้ คําถามนัน้ กับนักเรียนใน
เวลาทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากการประเมินผลระหว่างเรียน
เป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นพลวัต ซึง่ ครูและนักเรียน
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โต้ตอบกันอย่างต่อเนื่องและคืบหน้าไปเรื่อย ๆ (Bell
and Cowie, 2001) นักวิจยั จึงสนใจการประเมิน
ผลระหว่างเรียนอย่างไม่เป็ นทางการที่ใช้ภาษา
พูดเป็ นพิเศษ ตัวอย่างเช่น Duschl and Gitomer
(1997) เสนอแนวคิด “การสนทนาเพื่อประเมิน
ผล” (assessment conversation) ซึง่ ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ครูรบั ข้อมูลจากคําพูดของ
นักเรียน โดยคําพูดนัน้ เป็ นตัวแทนความคิดของ
นักเรียน เนื่องจากนักเรียนในชัน้ เรียนเดียวกัน
อาจมีความคิดได้หลากหลาย ครูจึงต้องบันทึก
หรือทําให้ความคิดเหล่านัน้ ให้ปรากฏต่อนักเรียน
ทัง้ ชัน้ 2) ครูตระหนักและทําความเข้าใจความคิด
ทีห่ ลากหลายของนักเรียน ตลอดจนเปรียบเทียบ
ความคิดเหล่านัน้ กับเป้ าหมายของการเรียนการ
สอน ในการนี้ ครูอาจต้องเปรียบเทียบทัง้ ความ
เหมือนและความต่างระหว่างความคิดแต่ละแบบ
ด้วย จากนัน้ 3) ครูจงึ ใช้ความคิดที่หลากหลาย
ของนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ทัง้ นี้เพื่อให้
นัก เรีย นมีค วามคิด ที่ส อดคล้อ งและตรงกัน กับ
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ในทํานองเดียวกัน Ruiz–Primo and Furtak
(2006, 2007) เสนอวัฏจักรการสนทนา 4 ขัน้ ตอน
ซึง่ ประกอบด้วย 1) ครูตงั ้ คําถามทีด่ งึ ความคิดของ
นักเรียนให้ปรากฏออกมา โดยคําถามควรมีลกั ษณะ

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
ปลายเปิ ด ทัง้ นี้เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดง
ความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ จากนัน้ 2) นักเรียนจึงตอบคําถามของครูบนพืน้ ฐานของความรู้
และประสบการณ์เดิมของตนเอง และ 3) ครูทํา
ความเข้าใจเกีย่ วกับความคิดของนักเรียน ร่วมกับ
การประเมินว่า ความคิดของนักเรียนนัน้ สอดคล้องกับเป้ าหมายของการเรียนรูม้ ากน้อยเพียงใด
เมื่อครูทราบความคิดของนักเรียนในเบื้องต้นแล้ว

4) ครูจงึ สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับฐานความรูแ้ ละประสบการณ์
ของนักเรียนต่อไป สิง่ ที่ Ruiz–Primo and Furtak
(2006, 2007) เพิม่ เติมมาจากแนวคิดของ Duschl
and Gitomer (1997) คือการกล่าวถึงขัน้ ตอนที่ 1
(การดึงความคิดของนักเรียนให้ปรากฏออกมา)
อย่างชัดแจ้ง ในการนี้ ครูสามารถใช้กลวิธตี ่าง ๆ
ดังในตาราง 1

ตาราง 1 วัฏจักรการประเมินผลระหว่างเรียนโดยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Ruiz–Primo and Furtak, 2006)
ขันตอน
้
1. ครูตงั ้ คําถาม

ตัวอย่างกลวิ ธี

ครูถามให้นกั เรียน:
- เปรียบเทียบผลการสังเกต
- ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์ใหม่
- สังเกตและอธิบายปรากฏการณ์ทน่ี ่ าสนใจ
- สร้างคําอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ
- เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากหลักฐาน
- ประเมินคุณภาพของหลักฐาน
- เสนอสมมติฐานทีอ่ าจเป็ นไปได้
2. นักเรียนตอบคําถามของครู
ครูฟังคําตอบของนักเรียนอย่างตัง้ ใจ
3. ครูแสดงออกถึงการรับรู้คําตอบของ ครู:
- ขยายความคําตอบของนักเรียนให้ชดั เจนหรือละเอียดขึน้
นักเรียน
- กล่าวคําตอบของนักเรียนซํ้า
- บันทึกคําตอบของนักเรียนลงในกระดาน
- แสดงภาษากายทีแ่ สดงถึงการรับรูค้ าํ ตอบของนักเรียน
- ถามคําถามเดิมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ทีอ่ าจมีความคิดทีแ่ ตกต่างไป
จากนักเรียนคนเดิม
4. ครูนําคําตอบของนักเรียนมาปรับใช้ ครูนําคําตอบของนักเรียนมา:
- กระตุ้นการคิดของนักเรียนโดยการตัง้ คําถามอื่น ๆ ที่สบื เนื่องมา
“ในระหว่าง” การจัดการเรียนการสอน
จากคําถามแรก
- เปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนหลายคน เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน
- ให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีเ่ กีย่ วข้องกับคําตอบของนักเรียน
- เน้นยํ้าลักษณะสําคัญของกระบวนการทํางานทางวิทยาศาสตร์
- ให้ขอ้ มูลหรือมุมมองเพิม่ เติมทีน่ กั เรียนละเลยหรือยังคาดไม่ถงึ
- เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปและหลักฐาน
- เปรียบเทียบความเข้าใจของนักเรียนกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
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Yin and Buck (2015) สรุปแผนภาพการ
ประเมิน ผลระหว่ า งเรีย น ดัง ในภาพที่ 3 ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนเช่นเดียวกับแนวคิดของ Ruiz–
Primo and Furtak (2006, 2007) ได้แก่ 1) ครูใช้
กลวิธตี ่าง ๆ ในการดึงความคิดของนักเรียนให้
ปรากฏออกมา 2) นักเรียนโต้ตอบกับครู 3) ครู
ตีความและโต้ตอบกับนักเรียนโดยการให้ขอ้ มูล
ย้อ นกลับ และ 4) ครูตัด สิน ใจปรับ เปลี่ย นการ
จัดการเรียนการสอน และนักเรียนลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อให้ตนเองบรรลุตามเป้ าหมายของการเรียนรู้
อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่ Yin and Buck (2015) เพิม่ เติมเข้ามาจากแนวคิดของ Ruiz–Primo and Furtak

(2006, 2007) คือขัน้ ตอนที่ 4 ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่ครู
เท่านัน้ ทีม่ บี ทบาทในการประเมินผลระหว่างเรียน
หากแต่นักเรียนเองก็มบี ทบาทสําคัญในการกระทําบางอย่าง (เช่น การทําความเข้าใจข้อมูลย้อน
กลับจากครู และการทบทวนปั ญหาในการเรียนรู้
ของตนเอง) ทัง้ นี้เพื่อให้ตนเองประสบความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายของการเรียนรู้ การเพิ่มบทบาท
ของนักเรียนในกระบวนการประเมินผลระหว่าง
เรียนสอดคล้องกับสิง่ ที่ Sadler (1989) เสนอว่า
การประเมินผลระหว่างเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกั ติดตามการเรียนรู้ของตนเองมากกว่า
การรอรับข้อมูลย้อนกลับจากครู

ภาพที่ 3 วัฏจักรการประเมินผลระหว่างเรียนโดยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Yin and Buck, 2015)
ถึง แม้ว่ า นัก วิจยั สนใจการประเมินผล
ระหว่างเรียนอย่างไม่เป็ นทางการผ่านการสนทนา
ระหว่างนักเรียนและครู (Duschl and Gitomer,
1997; Ruiz–Primo and Furtak, 2006, 2007; Sezen–
Barrie and Kelly, 2017) แต่การประเมินผลระหว่าง
เรีย นไม่ ได้จํากัด อยู่ในรูปแบบของการสนทนา
เท่านัน้ หากยังอยู่ในรูปแบบของการเขียนโต้ตอบ
กันระหว่างครูกบั นักเรียนก็ได้เช่นกัน (Tananquer et al., 2015) จากการทําวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบ
ร่วมมือ (collaborative action research) เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินผลระหว่างเรีย น Yin
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and Buck (2015) พบว่า ในบริบทที่ห้องเรียนมี
นักเรียนจํานวนมาก และให้ความสําคัญกับการ
ทดสอบทีม่ กี ารแข่งขันสูง การประเมินผลระหว่าง
เรียนผ่านการสนทนาในชัน้ เรียนมีข้อจํา กัด ทัง้
ด้านเวลาและการเข้าถึงนักเรียน ภาระงานเขียน
(เช่น การให้การบ้านและแบบฝึกหัด) จึงเป็ นทาง
เลือกหนึ่งทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพราะภาระงานเขียน
“สร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กบั นักเรียนในการสื่อสาร
ความคิดกับครู” และ “ได้รบั ข้อมูลย้อนกลับจาก
ครูมากขึน้ ” (หน้า 747) ดังนัน้ รูปแบบและแนว
ทางการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างมีประสิทธิ-
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ภาพจึงขึน้ อยู่กบั บริบทของการจัดการศึกษา
ความท้าทายของครูในการประเมิ นผลระหว่าง
เรียนวิ ทยาศาสตร์
ถึงแม้ว่าผลการวิจยั แสดงความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างการใช้การประเมินผลระหว่ า ง
เรีย นและการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น (Black and
William, 1998; OECD, 2005; 2008; Ruiz–Primo
and Furtuk, 2007) แต่ ก ารประเมิน ผลระหว่ า ง
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึน้
โดยง่าย เพียงแค่ครูนํากลวิธตี ่าง ๆ ไป “ลองใช้” ใน
ชัน้ เรียน (Buck and Trauth–Nare, 2009; Keeley,
2008) ในการประเมินผลระหว่างเรียน ครูไม่เพียง
แค่ตอ้ งรูแ้ ละสามารถใช้กลวิธเี พื่อดึงความคิดของ
นักเรียนให้ปรากฏออกมาได้เท่านัน้ หากแต่ครู
ยังต้องพยายามทําความเข้าใจความคิดเหล่านัน้
และนําความคิดเหล่านัน้ ไปใช้ในการปรับเปลีย่ น
การจัดการเรียนการสอน (Ruiz–Primo and Furtuk,
2007) การประเมินผลระหว่างเรียนจึงเป็ นกระบวนการที่ครูต้องรู้จกั สังเกต ตีความ และลงข้อ
สรุปจากคําตอบหรือพฤติกรรมของนักเรียน (Bennett, 2011) ก่ อ นที่ ค รู จ ะตั ด สิ น ใจกระทํ า การ
บางอย่างบนพืน้ ฐานของข้อสรุปทีต่ นเองสร้างขึน้
(Sabel et al., 2015) การประเมินผลระหว่างเรียน
จึงเป็ นการปฏิบตั งิ านที่สร้างความท้าทายหลาย
ประการให้กบั ครู ซึง่ มีทงั ้ ความท้าทายทีม่ าจากตัว
ครูเองและความท้าทายทีเ่ กิดจากบริบทแวดล้อม
มุมมองทีค่ รูมตี ่อการเรียนรูค้ อื ความท้าทายประการแรก ดัง ที่ Gottheiner and Siegel
(2012) ระบุไว้ว่า “หากครูมองการเรียนรู้ว่าเป็ น
การจดจําสิง่ ที่(ครู)บอก ครูกจ็ ะประเมินข้อมูลที่
นักเรียนจดจําได้” ในการนี้ งานวิจยั เปิ ดเผยว่า ครู
มักมองนักเรียนเป็ นเสมือนผ้าขาว และการเรียนรู้

เป็ นการแต่งแต้มความรูล้ งบนผ้าขาวนัน้ (Otero
and Nathan, 2004) ถึงแม้ว่าครูอาจตระหนักว่า
นั ก เรีย นมีค วามรู้เ ดิม อยู่บ้า ง (Gomez–Zwiep,
2008) แต่ครูกม็ กั ประเมินเพียงแค่ว่า “นักเรียนรู้
หรือไม่รู้” เท่านัน้ (Otero, 2006) โดยครูมกั ถาม
นิยามของคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น ความ
หนาแน่ นคืออะไร) คําถามที่เน้ นความจํา (เช่น
สมการความจุค วามร้อนคือ อะไร) หรือ คําถาม
ปลายปิ ด (เช่น ถ้าไม่มีแรง วัตถุ จะเคลื่อนที่หรือ
ไม่) ซึง่ หากนักเรียนตอบได้ ครูจะคิดว่านักเรียนรู้
เรื่องนัน้ แล้ว ทัง้ ๆ ที่คําตอบนัน้ อาจมาจากการ
ท่องจําหรือการคาดเดา แต่หากนักเรียนตอบไม่
ได้ ครูจะคิดว่านักเรียนยังไม่รเู้ รื่องนัน้ เลย (Otero
and Nathan, 2004) การประเมินในลักษณะสุดโต่งว่า “นักเรียนรู้หรือไม่รู้” แทบไม่ช่วยให้ครูมี
ข้อมูลสําหรับการปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการ
สอน (Otero, 2006)
เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความรู้เดิม
ที่ห ลากหลายและซับ ซ้อ นแตกต่ า งกัน (Ladachart and Ladachart, 2016; Suttakun and Ladachart, 2013b) และความรูเ้ ดิมเหล่านัน้ ไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นอุปสรรคในการเรียนรู้เสมอไป (Clement and
Zietsman, 1989) ดังนัน้ แทนทีค่ รูจะประเมินเพียง
แค่ว่า “นักเรียนรูห้ รือไม่ร”ู้ ครูควรทําความเข้าใจ
ความคิดของนักเรียนให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะความ
คิด ที่แ ม้ไ ม่ ถู ก ต้อ งทัง้ หมด แต่ มีศ ัก ยภาพที่ค รู
สามารถต่ อ ยอดให้ถู ก ต้ อ งมากขึ้น ได้ (Otero,
2006) ความคิดเหล่านัน้ เป็ น “ทรัพยากร” ที่ครู
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน (Larkin, 2012) ครูต้องรูจ้ กั ดึงความคิด
ของนักเรียนให้ปรากฏออกมาเพื่อนํ าความคิด
เหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ (Duschl and Gitomer,
1997) ไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ สมมติฐานเกีย่ วกับความ
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เป็ นไปได้ของความคิดของนักเรียน การเปรียบเทียบระหว่างความคิดทีแ่ ตกต่างกันของนักเรียน
และการถามหาหลักฐานหรือเหตุ ผลเพื่อยืนยัน
ความคิดของนักเรียน (Russ et al., 2009) ซึง่ จะ
นํ าไปสู่การสํารวจตรวจสอบและการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ต่อไป (Coffey et al., 2011)
ความท้าทายประการทีส่ องคือว่า ครูยงั
ขาดกลวิธีใ นการดึง คํา ตอบที่ส ะท้อ นความคิด
ของนั ก เรีย นให้ป รากฏออกมาในระหว่ า งการ
จัดการเรียนการสอน Kang and Anderson (2015)
ศึก ษากลวิธีท่ีนัก ศึก ษาครูท่ีอ ยู่ร ะหว่ างการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ จํานวน 32 คน ใช้ในการดึง
ความคิดของนักเรียนให้ปรากฏออกมา ผลการ
วิจยั เปิ ดเผยว่า แม้นักศึกษาเหล่านี้อยู่ในความ
ดูแลของครูประจําการ แต่นกั ศึกษา 14 คน ยังใช้
คําถามที่เน้ นการท่องจํา ซึ่งไม่ช่วยให้ตนเองมี
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดของนักเรียนมากนัก ใน
ทํานองเดียวกัน Gottheiner and Siegel (2012)
ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลของครูวทิ ยาศาสตร์ 5 คน ซึง่ ล้วนมีประสบการณ์สอนไม่น้อย
กว่า 7 ปี จากการสอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารศึกษา
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน ครูเหล่านี้ระบุถงึ การอภิปรายกับนักเรียนว่าเป็ นกลวิธใี นการดึงความคิด
ของนักเรียนออกมา โดยการถามคําถามปลายเปิ ด
ก่อน ซึง่ ตามมาด้วยคําถามทีจ่ าํ เพาะเจาะจงมาก
ขึน้ ถึงแม้ว่างานวิจยั นําเสนอกลวิธตี ่าง ๆ ในการ
ดึงความคิดของนักเรียนให้ปรากฏ (Keeley, 2008;
Ladachart, 2015; White and Gunstone, 1992)
แต่ ครูอาจไม่ได้นํากลวิธเี หล่านี้ไปใช้มากนักใน
ทางปฏิบตั ิ
ความท้าทายประการทีส่ ามคือว่า ครูยงั
ไม่สามารถสังเกต ตีความ และลงข้อสรุปจากคําตอบของนักเรียนได้ (Levin et al., 2009) ในการ
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รูจ้ กั สังเกตและการตีความหมายคําตอบของนักเรียนเป็ นความสามารถทีค่ รูตอ้ งมี (Sezen–Barrie,
and Kelly, 2017) Talanquer et al. (2015) เน้นยํ้า
ว่า การประเมินผลระหว่างเรียนเป็ นกระบวนที่
เกี่ยวข้องกับการตีความและลงข้อสรุป คําตอบ
ของนักเรียนไม่ใช่หลักฐานทีช่ ดั เจนในตัวเอง ครู
จึง ต้อ งรู้จกั อนุ มานจากคํา ตอบของนัก เรียนว่า
นักเรียนมีความคิดอย่างไร (Bennett, 2011) แต่
ครูมกั ประเมินคําตอบของนักเรียนเพียงผิว เผิน
(Otero, 2006) และไม่ พ ยายามทํ า ความเข้า ใจ
ความคิด ความหมาย หรือเหตุผลทีอ่ ยู่เบือ้ งหลัง
คําตอบของนักเรียน (Coffey et al., 2011) การ
สนทนาในชัน้ เรียนจึงมักเกิดขึน้ เป็ นวัฏจักร ได้แก่
1) ครูถามนักเรียน 2) นักเรียนตอบคําถาม และ 3)
ครู ป ระเมิน คํ า ตอบของนั ก เรีย นว่ า ถู ก หรือ ผิด
(Lemke, 1990) โดยความคิดของนักเรียนไม่ได้
ถูกนํ ามาต่อยอด ถึงกระนัน้ ก็ตาม ครูอาจคิดว่า
ตนเองได้ประเมินผลระหว่างเรียนเป็ น ปกติอ ยู่
แล้ว (Yin and Buck, 2015) ทัง้ ๆ ที่การถามตอบ
เช่นนี้ไม่สะท้อนลักษณะสําคัญของการประเมิน
ผลระหว่างเรียน
Duschl and Gitomer (1997) พบว่า ความ
แม่นยําในเนื้อหามีบทบาทต่อคุณภาพของการ
ประเมินผลระหว่างเรียน ครูท่มี คี วามแม่นยําใน
เนื้อหามักสังเกตและมองออกว่า ความคิดของ
นักเรียนเป็ นอย่างไร และแตกต่างจากความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์อย่างไร ในทางตรงกันข้าม Ladachart et al. (2010) พบว่า ครูทไ่ี ม่แม่นยําในเนื้อหา
อาจมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนเช่นเดียวกับนักเรียน ดังนัน้ เมื่อนักเรียนแสดงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนออกมา ครูจงึ ไม่สามารถสังเกตได้ว่า ความ
เข้าใจนัน้ คลาดเคลื่อนไปจากความรู้ทางวิทยา-
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ศาสตร์ ยิง่ ไปกว่านัน้ ครูอาจละเลยหรือแม้กระทัง่
ส่งเสริมความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนนัน้ กับนักเรียน
ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Talanquer et al. (2015: 606) ทีย่ นื ยันว่า “การขาดความ
เข้าใจด้านเนื้อหาในการประเมินผล(ระหว่างเรียน)
ส่ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของการลงข้อ สรุ ป (ความคิด
ของนักเรียน)” และผลการวิจยั ของ Sabel et al.
(2015) ที่ระบุว่า “ความรู้ด้านเนื้อหาที่เพิม่ ขึน้ ช่วย
ให้ครูมสี ่วนร่วมในการคาดการณ์และประเมินความ
คิดของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ”
ความท้า ทายประการที่ส่คี ือ ว่ า แม้ใน
กรณี ท่ีค รู ส ามารถดึง ความคิด ของนัก เรีย นให้
ปรากฏออกมา ตลอดจนสังเกตและอนุ มานความ
คิดของนักเรียนได้แล้ว ครูอาจไม่สามารถนําผล
การประเมินระหว่างเรียนมาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนได้ Morrison and Lederman (2003) สํารวจความเข้าใจ
ของครู 4 คนว่า เมื่อครูตรวจพบข้อมูลทีแ่ สดงถึง
ความคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนแล้ว ครูจะ
ตัดสินใจทําอย่างไรกับข้อมูลนัน้ ในการนี้ ครู 2 คน
ระบุว่า ตนเองจะสอนหรือบรรยายเรื่องนัน้ ซํ้า ใน
ขณะที่ครู 1 คน ระบุถึงการนํ าความคิดทีค่ ลาดเคลื่อนนัน้ ไปยกตัวอย่างในชัน้ เรียน โดยครู 1 คน
ระบุถงึ การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
ในทํานองเดียวกัน ถึงแม้ว่า Sabel et al. (2015)
ประสบผลสําเร็จระดับหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษาครูมคี วามรู้ด้านเนื้อหาและประเมินความ
คิดของนักเรียนได้ดขี น้ึ แต่นักศึกษาครูเหล่านัน้
กลับไม่สามารถระบุวธิ สี อนในการตอบสนองต่อ
ความคิดของนักเรียนได้ ผลการวิจยั นี้สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Falk (2012) ทีว่ ่า ในการประเมิน
ผลระหว่างเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจําเป็ น
ต้องมีและใช้ความรูด้ า้ นวิธสี อน

ความท้า ทายประการที่ห้า คือ ว่ า การ
ประเมินผลระหว่างเรียนต้องอาศัยความร่วมมือ
จากนักเรียน ทัง้ นี้เพราะนักเรียนต้องมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิด ของตนเองออกมาให้ค รู
สามารถเข้าใจได้ง่าย แต่หากนักเรียนไม่ให้ความ
ร่วมมือ ซึง่ จะเป็ นด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เช่น ความ
กลัวเสียหน้าเมื่อคําตอบผิด การไม่เห็นประโยชน์
จากการตอบคําถามของครู หรือวัฒนธรรมการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นการแข่งขัน ครูจงึ ต้องเผชิญกับความ
ท้า ทายที่ไ ม่ได้มาจากปั จจัยส่วนบุค คลของตน
เอง ในการนี้ Yin and Buck (2015) พบว่า แม้ครู
พยายามประเมินผลระหว่างเรียน โดยการเปลีย่ นแปลงคําถามทีต่ นเองใช้ จากคําถามทีเ่ ป็ นปลาย
ปิ ดมาเป็ นคําถามปลายเปิ ด แต่ นักเรียนที่มีผล
สัมฤทธิตํ์ ่ามักปฏิเสธการตอบคําถามเหล่านัน้ ซึง่
ทําให้ครูไม่สามารถเข้าใจความคิดของนักเรียน
ได้ ในขณะที่ Buck and Trauth–Nare (2009) กลับ
พบการต่อต้านในกลุ่มนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิทาง
์
การเรียนสูง ทัง้ นี้เพราะนักเรียนเหล่านัน้ เคยประสบผลสําเร็จจากการประเมินผลแบบเดิมที่เน้น
ความจํา และรูส้ กึ ล้มเหลวเมื่อครูเปลีย่ นมาใช้การ
ประเมินผลแบบใหม่ท่เี น้ นการถามความคิดขัน้
สูงมากขึน้
ความท้าทายประการทีห่ กเป็ นผลมาจาก
การวัดและประเมินผลแบบเดิม ซึง่ เน้นการตัดสิน
ผลการเรียนรู้ของนักเรีย นเป็ นหลัก (Shepard,
2000) การวัดและประเมินผลแบบเดิมก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรูท้ ่ไี ม่เอื้อต่อการประเมินผล
ระหว่างเรียน ทัง้ นี้เพราะการวัดและประเมินผล
แบบเดิม ไม่ว่าจะเป็ นการทดสอบเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษา (เช่น ONET) หรือการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เช่น Admission) มักก่อให้เกิดการแข่งขันและการเปรียบ309
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เทียบระหว่างนักเรียนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือแม้กระทังผู
่ บ้ ริหารการ
ศึกษา อาจไม่เห็นความสําคัญของการประเมิน
ผลระหว่ า งเรีย นในฐานะเครื่อ งมือ ที่จ ะช่ ว ยให้
ตนเอง บุตรหลาน และโรงเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการวัดและประเมินผลแบบเดิม การประเมิน
ผลระหว่างเรียนจึงอาจถูกมองเป็ นเรื่องเสียเวลา

ด้วยเหตุน้ี Shavelson et al. (2008) เห็นว่า การ
ประเมินผลเพื่อตัดสินนักเรียนและการประเมิน
ผลระหว่า งเรียนควรสอดคล้อ งและส่งเสริมกัน
การประเมินผลระหว่างเรียนควรช่วยให้นักเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ ซึ่งปรากฏให้เห็น
อย่างเป็ นรูปธรรมจากการประเมินผลแบบเดิม
(Yin and Buck, 2015)

ภาพที่ 4 วัฏจักรการประเมินผลระหว่างเรียนตามทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบพฤติกรรมนิยม (Yin and Buck,
2015)
ด้วยความท้าทายเหล่านี้ การประเมิน
ผลระหว่างเรียน แม้เป็ นแนวคิดทีม่ ศี กั ยภาพ แต่
ก็เป็ นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อนกว่าการนํากลวิธไี ป
ลองใช้ในชัน้ เรียน (Buck and Trauth–Nare, 2009)
การประเมินผลระหว่างเรียนอาจถูกบิดเบือนให้
คลาดเคลื่อนได้ง่าย ดังในภาพที่ 4 โดยเฉพาะเมื่อ
ครูมมี ุมมองต่อการเรียนรูแ้ บบพฤติกรรมนิยม ซึง่
นักเรียนเป็ นเสมือนผ้าขาวทีร่ อการแต่งแต้มความ
รูจ้ ากครู ครูจงึ ประเมินผลระหว่างเรียนเพียงแค่ว่า
นักเรียนรูห้ รือไม่รู้ ซึง่ ทําให้นักเรียนตอบคําถาม
จากการเดาหรือการท่องจํา มากกว่าการแสดงความ
คิดทีแ่ ท้จริงของตนเอง เมื่อครูประเมินแล้ว ครูมกั
เฉลยและถามคําถามอืน่ ต่อไป ในขณะทีน่ กั เรียน
จดจําคําตอบนัน้ เพื่อการประเมินแบบเดิมในอนาคต
การประเมินผลเช่นนี้ แม้เกิดขึ้นในระหว่างการ
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จัดการเรียนการสอน แต่ไม่กช็ ่วยให้นักเรียนสร้าง
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีความหมายได้ ครูจึง
ต้องได้รบั การส่งเสริมให้ใช้การประเมินผลระหว่าง
เรีย นตามมุมมองต่ อ การเรียนรู้แบบสรรคนิยม
ทางสังคม (ดังในภาพที่ 3 ในหัวข้อก่อนหน้านี้)
การส่งเสริ มให้ครูใช้ การประเมิ นผลระหว่าง
เรียนวิ ทยาศาสตร์
ด้วยผลการวิจยั เชิงบวกระหว่างการใช้
การประเมินผลระหว่างเรียนและการเรียนรูข้ อง
นักเรียน (Black and William, 1998; OECD, 2005,
2008; Ruiz–Primo and Furtuk, 2007) ซึ่ ง บ่ ง ชี้
ถึงศักยภาพของการประเมินผลระหว่างเรียนใน
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิท ยาศาสตร์ นักวิจยั จึงพยายามส่งเสริมความสามารถ

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
ในการประเมินผลระหว่างเรียนให้กบั ครูวทิ ยาศาสตร์ แต่เนื่องจากการใช้การประเมินผลระหว่าง
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การนํ า กลวิธี
ไปลองใช้ในห้องเรียน (Buck and Trauth–Nare,
2009) หากแต่ ค รูต้อ งเข้า ใจธรรมชาติข องการ
เรียนรูเ้ สียก่อนว่าเป็ นการสร้างความรูใ้ หม่บนพืน้ ฐานของความรูเ้ ดิม และการประเมินผลระหว่าง
เรียนเป็ นการทําความเข้าใจความรู้เดิมและความ
คิดปั จจุบนั ที่นักเรียนมีอยู่ ทัง้ นี้เพื่อจัดการเรียน
การสอนทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนสร้างความรูใ้ หม่ได้ดี
และง่ายขึน้ (Gottheiner and Siegel, 2012) นอกจากนี้ การประเมินผลระหว่างเรียนยังเกี่ยวข้อง
กับการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ นห้อง
เรียนอีกด้วย (Shepard, 2000) การส่งเสริมให้ครู
ใช้การประเมินผลระหว่างเรียนในแต่ละบริบทจึง
แตกต่างกันไปตามความท้าทายของครู
เนื่องจากครูอาจมีมุมมองต่อการเรียนรู้
ว่า นักเรียนเป็ นเสมือนผ้าขาวทีร่ อการแต่งแต้ม
ความรู้ (Gomez–Zwiep, 2008; Otero and Nathan,
2004) นักวิจยั จึงพยายามปรับเปลีย่ นมุมมองนี้ให้
สมบูรณ์ โดยการให้ครูได้เผชิญกับความรู้เดิมที่
หลากหลายของนักเรียน ตัวอย่างเช่น Otero and
Nathan (2008) ให้นกั ศึกษาครูสาํ รวจความรูเ้ ดิม
ของนักเรียน ในขณะที่ Tanlanquer et al. (2015)
นําสิง่ ทีน่ ักเรียนเขียนในใบงานมาให้นกั ศึกษาครู
ตีความร่วมกัน ส่วน Gottheiner et al. (2012) นํ า
คําถามเพื่อให้ครูคาดการณ์ว่า นักเรียนจะมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างไรในการตอบคําถาม
นัน้ สิง่ สําคัญในกระบวนการนี้กค็ อื การให้ครูหรือ
นักศึกษาครูได้ประสบด้วยตนเองว่า ความรูเ้ ดิม
ของนักเรียนเกีย่ วกับเรื่องใด ๆ มีได้หลากหลาย
และแตกต่างกัน ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องถูกทัง้ หมดหรือ
ผิด ทัง้ หมด (Otero and Nathan, 2008) ความรู้

เดิมเหล่านัน้ อาจมีบางส่วนทีไ่ ม่ถูกต้อง แต่อาจมี
บางส่วนทีม่ ศี กั ยภาพ (Larkin, 2012) ซึง่ ครูสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดให้นักเรียนพัฒนา
เป็ นความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้ (Hammer et al.,
2012) ครูจงึ ต้องรูจ้ กั มองให้เห็นทัง้ ข้อจํากัดและ
ศักยภาพทีม่ อี ยู่ในความคิดของนักเรียน
ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 และปี ท่ี 6 จํานวนทัง้ สิน้ 101 คน Ladachart and Ladachart (2016) พบความเข้าใจของ
นักเรียนถึง 8 ประเภท ซึง่ มีความซับซ้อนแตกต่าง
กันไป นักเรียนบางคนมีความเข้าใจที่เกือบสมบูรณ์ว่า “ภาวะโลกร้อนคือผลจากการทีแ่ ก๊สเรือน
กระจก (อัน เนื่ อ งมาจากกิจ กรรมของมนุ ษ ย์ )
ดูดกลืนพลังงานให้สะสมอยู่ในชัน้ บรรยากาศของ
โลก” (หน้า 98) ในขณะที่นักเรียนบางคนเข้าใจ
เพียงผิวเผินว่า “ภาวะโลกร้อนคือปั ญหาทีม่ นุษย์
สร้างขึน้ ” (หน้า 93–94) ถึงกระนัน้ ก็ตาม ความ
เข้าใจแบบหลังก็มีบางส่วนที่มีศกั ยภาพ ซึ่งครู
สามารถนํ ามาเป็ นทรัพยากรทางสติปัญญาเพื่อ
ต่ อยอดความเข้าใจนี้ให้สมบูรณ์ ข้นึ ได้ (Larkin,
2012) โดยการ “นําเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
...เกีย่ วกับอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ (ซึง่
สัมพันธ์กบั คําว่า “โลกร้อน” ก่อนทีค่ รูจะเชื่อมโยง
ไปยัง) พฤติกรรม...ทีม่ นุ ษย์มสี ่วนทําให้เกิดภาวะ
โลกร้อน” (หน้า 99) ความตระหนักถึงความหลาก
หลายของความรู้เ ดิม ที่นัก เรีย นมีจ ะช่ว ยให้ครู
ไม่ได้มองว่า นักเรียนมีเพียงแค่ 2 ประเภท (นักเรียนทีร่ กู้ บั นักเรียนทีไ่ ม่ร)ู้ เท่านัน้ (Otero, 2006)
การส่ ง เสริม ให้ ค รู เ ข้า ใจความหลาก
หลายของความรูเ้ ดิมของนักเรียนสอดคล้องเป็ น
อย่างดีกบั งานวิจยั เกีย่ วกับความก้าวหน้าในการ
เรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ (learning progressions in
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science, Ladachart, 2016) ซึ่งแสดงพัฒนาการ
ทางความเข้า ใจของนัก เรีย นเรื่อ งใดเรื่องหนึ่ง
จากความเข้าใจทีถ่ ูกต้องน้อยไปยังความเข้าใจที่
ถูกต้องมากขึน้ เรื่อย ๆ ตามลําดับ (Black et al.,
2011; Duschl et al., 2011; NRC, 2007) เนื่องจาก
ความก้าวหน้ าในการเรียนรู้เรื่องใด ๆ เป็ นการ
แสดงว่า ความเข้าใจแบบใดเป็ นพืน้ ฐานของความ
เข้าใจแบบใดที่ถูกต้องมากขึน้ เช่น ความเข้าใจ
ว่า “การจมลอยของวัตถุขน้ึ อยู่กบั มวลของวัตถุ”
เป็ นพืน้ ฐานของความเข้าใจว่า “การจมลอยของ
วัตถุขน้ึ อยู่กบั มวลต่อปริมาตรของวัตถุ” (Ladachart, 2016) ด้วยเหตุน้ี Furtak (2012) จึงให้ครู
ร่ ว มกัน วิเ คราะห์ค วามก้า วหน้ า ในการเรีย นรู้
ทัง้ นี้เพื่อให้ครูใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการประเมิน
ความเข้าใจของนักเรียนในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน ซึง่ ผลการวิจยั ยืนยันว่า “ความก้าวหน้ าในการเรียนรู้ช่วยให้ครูลงข้อสรุปที่สมเหตุ
สมผลเกี่ยวกับความคิดของนักเรียน” (หน้า 1205)
ถึงแม้ว่าความคิดบางอย่างของนักเรียนอาจอยู่
นอกเหนือความก้าวหน้าในการเรียนรูก้ ต็ าม
สิง่ ทีม่ กั เกิดขึน้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ให้ครูมมี ุมมองว่า การเรียนรูค้ อื การพัฒนาความรู้
เดิมของนักเรียนให้สอดคล้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่การเติมความรูท้ างวิทยาศาสตร์ลง
ไปในสมองที่ว่ า งเปล่ า ของนัก เรีย น) ก็คือ การ
ส่งเสริมให้ครูมที กั ษะในการสังเกตและทําความ
เข้าใจความคิดของนักเรียน เนื่องจากการผลิตครู
ในอดีตที่ผ่านมาตัง้ อยู่บนความเชื่อว่า ครูมกี าร
เรียนรู้ตามพัฒนาการที่เป็ นขัน้ เป็ นตอน ตัง้ แต่
การเรียนรู้ท่จี ะใช้ชวี ติ ในโรงเรียนให้ได้เสียก่อน
แล้วครูจงึ พร้อมที่จะเรียนรูเ้ กี่ยวกับวิธสี อน และ
พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดของนักเรียน
ตามลําดับ (Fuller, 1969) การผลิตครูจงึ เน้นให้
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ครูเข้าใจบริบทในโรงเรียนและวิธสี อนต่าง ๆ เป็ น
หลัก และละเลยการส่งเสริมให้ครูฝึก สังเกต ตี
ความ และทําความเข้าใจความคิดของนักเรียน
(Levin et al., 2009) แต่เนื่องจากการประเมินผล
ระหว่างเรียนเป็ นกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ลงข้อสรุปหรืออนุ มานจากคําตอบของนักเรียน
(Bennett, 2011) ซึ่งเกิดขึน้ ก่อนที่ครูจะตัดสินใจ
กระทําการใด ๆ เพื่อตอบสนองต่ อคําตอบของ
นักเรียน ครูจงึ ต้องฝึ กสังเกต ตีความ และลงข้อ
สรุปจากคําตอบของนักเรียนให้แม่นยํา
แม้ก ารประเมิน ผลระหว่า งเรียนต้องการให้ครูสงั เกตและตีความสิง่ ที่เกิดขึ้นในห้อง
เรียน แต่การส่งเสริมความสามารถด้านนี้มกั เริม่ ต้น
นอกห้องเรียนด้วยการให้ครูสงั เกตและตีความ
ผลงานของนักเรียนทีน่ กั วิจยั เตรียมไว้ (Falk, 2012;
Sabel et al., 2015) ในการนี้ Talanquer et al.
(2015) พบว่า ครูแต่ละคนมีแนวโน้มที่แตกต่ าง
กันในการประเมินคําตอบของนักเรียน บางคนเน้น
การประเมินในลักษณะถูกหรือผิด โดยปราศจาก
การระบุ ห ลัก ฐานและการเจาะจงสิ่ง ที่นัก เรียน
ควรพัฒ นา ในขณะที่บ างคนเน้ น การทํา ความ
เข้าใจและอนุ มานสาเหตุทท่ี ําให้นักเรียนประสบ
ปั ญหาในการเรียนรู้ พร้อมทัง้ บ่งชีส้ งิ่ มีศกั ยภาพ
ทีน่ ักเรียนควรพัฒนาต่อยอด ครูจงึ ควรได้รบั การ
ส่งเสริมให้เปรียบเทียบความแตกต่างและพิจารณา
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการประเมินแต่ละแบบ นอกจาก
นี้ Sezen–Barrie and Kelly (2017) ส่งเสริมความ
สามารถด้านนี้โดยการบันทึกเหตุการณ์ในชัน้ เรียน
ของครู และนําบันทึกนัน้ ให้ครูได้สะท้อนคิดหลังจากการจัดการเรียนการสอน ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ครู
ได้เรียนรูว้ ่า ตนเองสนใจหรือละเลยคําตอบใดของ
นักเรียน ตนเองตีความและลงข้อสรุปจากคําตอบ
นัน้ อย่างไร และตนเองดําเนินการต่อไปอย่างไร

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
นักวิจยั บางคนใช้บริบทในห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูรจู้ กั สังเกต ตีความ และโต้ตอบกับ
นักเรียน ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ Kang and Anderson (2015) นํ า
เสนอตัวอย่างคําถามหรือกลวิธใี นการดึงความ
คิดของนักเรียนให้กบั นักศึกษาครู ซึ่งนักศึกษา
ครูสามารถเลือกนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ เมื่อนักศึกษาครูนําคําถามหรือกลวิธไี ป
ใช้กบั นักเรียนแล้ว นักศึกษาครูได้นําข้อมูลจาก
นักเรียนมาตีความหมาย ตลอดจนคิดหาวิธที ่จี ะ
ปรับ เปลี่ยนการเรีย นการสอน เพื่อ ช่ วยให้นักเรีย นเกิด การเรียนรู้ได้ดีข้นึ อย่ า งไรก็ตาม ผล
การวิจยั เปิ ดเผยว่า นักศึกษาครู 18 จาก 32 คน
ใช้คาํ ถามหรือกลวิธที ช่ี ่วยให้ตนเองได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดของนักเรียน และในจํานวนนี้ นักศึกษาครู 12 คน เสนอวิธกี ารปรับเปลีย่ นการจัด
การเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ใน
ขณะที่นักศึกษาครู 14 คน ยังคงใช้คําถามหรือ
กลวิธที เ่ี น้นการท่องจํา ซึง่ ทําให้นักศึกษาครูเหล่า
นี้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ความคิดของนักเรียน
ดังนัน้ การใช้การประเมินทีเ่ น้นความคิดและการ
สร้างความหมายจึงมีความสัมพันธ์กบั ความสนใจ
ทีน่ กั ศึกษาครูมตี ่อความคิดของนักเรียน และโอกาส
ทีน่ กั ศึกษาครูจะโต้ตอบกับความคิดเหล่านัน้
เนื่องจากการประเมินผลระหว่างเรียน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากนักเรียน นักวิจยั จึงใช้
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเป็ นกลไกในการส่งเสริมให้ครู
ใช้การประเมินผลระหว่างเรียนและเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมการเรียนรูใ้ นห้องเรียนของตนเอง Yin
and Buck (2015) ทําวิจยั ปฏิบตั กิ ารร่วมกับครูใน
ประเทศจีน ซึง่ การจัดการศึกษาอยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของการสอบที่มีการแข่งขันสูง ในตอนแรก ครู
เชื่อมันว่
่ า ตนเองทําการประเมินผลระหว่างเรียน

อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การประเมินของครูยงั คง
เน้นคําถามปลายปิ ดและความจํา ซึง่ ทําให้ครูประเมินความสามารถของนักเรียนสูงเกินจริง แต่เมื่อ
ครูเปลีย่ นมาใช้คําถามปลายเปิ ดที่เน้นความเข้าใจ
ครูกลับพบว่า นักเรียนไม่ได้มคี วามเข้าใจทีล่ กึ ซึง้
การเปลี่ยนแปลงนี้ ร่วมกับการสร้างเจตคติท่ดี ี
ของนักเรียนต่อการประเมินผลระหว่างเรียน ช่วย
ให้ค รูประสบความสํา เร็จในการบูรณาการการ
ประเมินผลระหว่างเรียน นอกจากนี้ครูยงั ได้เรียนรู้
ด้วยว่า ภาระงานเขียนเป็ นทางเลือกที่ดีในการ
ประเมินผลระหว่างเรียนในบริบททางการศึกษา
ทีเ่ น้นการสอบแข่งขัน
Buck et al. (2010) ทํา การวิจ ัย ปฏิบตั ิ
การในรายวิชาวิธสี อนวิทยาศาสตร์ ทัง้ นี้เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการประเมินผลระหว่างเรียนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ซึง่
มีท งั ้ การสาธิต การประเมิน ผลระหว่ างเรียนใน
รายวิชานัน้ การบรรยายเกีย่ วกับการใช้การประเมินผลระหว่างเรียนในการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ การให้นักศึกษาครูออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามวัฏจักร 5Es ทีบ่ ูรณาการการประเมิน
ผลระหว่างเรียน และการมอบหมายให้นักศึกษา
ครูทําวิจยั กรณีศกึ ษากับนักเรียนในโรงเรียน ใน
ทํานองเดียวกัน Buck and Trauth–Nare (2009)
ใช้การทํางานร่วมกับครูในการวิเคราะห์ช้นิ งาน
ของนักเรียน และโต้ตอบกับนักเรียนโดยการให้
ข้อมูลย้อนกลับผ่านชิ้นงานนัน้ งานวิจยั ทัง้ สอง
เรื่อ งสนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละนั ก ศึก ษาครู ทํ า วิ จ ัย
กรณี ศึก ษาเกี่ย วกับ ความคิด ของนัก เรีย น ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Levin et al. (2009)
ที่ว่ า ครูค วรเรีย นรู้ท่ีจะสนใจความคิด ของนักเรียน “ก่อน” ทีค่ รูจะเชื่อมโยงไปสูก่ ารปฏิบตั หิ รือ
วิธสี อนของตนเอง
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“การให้ค วามสนใจไปที่ค วามคิด ของ
นักเรียนคือก้าวสําคัญแรกในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีก ารโต้ ต อบ ซึ่ง ช่ ว ยให้นั ก เรีย นสร้า ง
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ให้เหตุผลอย่างเป็ น
วิทยาศาสตร์ ซาบซึง้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านทางวิทยาศาสตร์”
(หน้า 512, ตัวเอียงถูกเน้นโดยผูเ้ ขียน)
ศักยภาพของการประเมิ นผลระหว่างเรียนใน
การพัฒนาวิ ชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ตัง้ แต่ Shulman (1986) เสนอแนวคิด
ว่า ครูในสาขาวิชาใด ๆ (เช่น ครูวทิ ยาศาสตร์)
จําเป็ นต้องมี “ความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน”
(pedagogical content knowledge: PCK) ซึ่ ง
เป็ นความรู้ท่แี ตกต่างไปจากความรู้ของผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ (เช่น นักวิทยาศาสตร์)
ทัง้ นี้เพราะครูไม่เพียงต้องมีความรู้ด้านเนื้อหา
เท่ า นัน้ หากแค่ ค รูจํา เป็ น ต้อ งมีค วามรู้ด้ว ยว่ า
ตนเองจะนําเสนอ จัดการเรียนการสอน และโต้ตอบ
กับนักเรียนอย่ างไร ทัง้ นี้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหานัน้ ได้ ต่ อมา Magnusson et al. (1999) ได้
เสนอกรอบแนวคิดว่า ความรู้ด้านเนื้อหาผสาน
วิธสี อนของครูวทิ ยาศาสตร์มหี ลายองค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับเป้ าหมายของการสอน
วิทยาศาสตร์ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3) ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจของนักเรียน 4) ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ 5) ความรูเ้ กีย่ วกับวิธสี อนวิทยาศาสตร์ การผลิต และพัฒนาครูวิท ยาศาสตร์จึง
มุ่ ง เน้ น ให้ครูมีความรู้ด้า นเนื้ อ หาผสานวิธีสอน
(van Driel et al., 1998)
กรอบแนวคิด ของ Magnusson et al.
(1999) เสนอว่า ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็ นส่วนหนึ่งในความรู้
ด้านเนื้อหาผสานวิธสี อน และเกีย่ วข้องกับความรู้
อื่น ๆ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของความรูด้ า้ นเนื้อหา
ผสานวิธีส อน ซึ่ง จากการศึก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ในกลุ่มครูชวี วิทยา
Park and Chen (2012) พบว่า ความรู้ด้านการ
ประเมินผลมักเชื่อมโยงกับความรูเ้ กีย่ วกับความ
เข้า ใจของนักเรียนและความรู้เ กี่ยวกับวิธีสอน
ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Buck and
Trauth–Nare (2009) และ Yin and Buck (2015)
ทีว่ ่า เมื่อครูเปลีย่ นวิธกี ารวัดและประเมินผล (เช่น
การเปลี่ย นจากการใช้คํา ถามปลายปิ ด มาเป็ น
การใช้คําถามปลายเปิ ด) ครูมกี ารเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจของตนเองต่ อความคิด การเรียนรู้
และความสามารถของนักเรียน ในการนี้ Park and
Oliver (2008) ยังพบด้วยว่า ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความคิดของนักเรียนมีบทบาทสํา คัญต่ อ ครูใ น
การพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธสี อน ดังนัน้ ข้อเสนอแนะคือว่า
“การเพิม่ ความรูด้ ้านการประเมินผลจะ
กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงกับความรู้เกีย่ วกับ
นักเรียนและความรูเ้ กีย่ วกับวิธสี อน ซึง่ จะจุดประกายให้เกิดความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกัน
ภายในองค์ประกอบต่าง ๆ ของความรูด้ า้ นเนื้อหา
ผสานวิธสี อนอีกทอดหนึ่ง” (Park and Chen, 2012)
ด้วยบทบาทของความรู้ด้านการประเมินผลต่อการพัฒนาความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธี
สอน การประเมิน ผลระหว่ า งเรีย นจึง ยิ่ง ได้ร ับ
ความสนใจมากขึน้ ทัง้ นี้เพราะคุณลักษณะหนึ่ง
ของการประเมินผลระหว่างเรียนคือการทําความ
เข้าใจความคิดของนักเรียนและการนําข้อมูลนัน้
ไปปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอน (Bell and
Cowie, 2001) Falk (2012) จึงศึกษาความสัมพันธ์

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
ระหว่างการใช้การประเมินผลระหว่างเรียนกับการ
พัฒนาความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธสี อน ซึง่ ผลการ
วิจยั เปิ ดเผยว่า ทัง้ สองมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและ
กัน ในระหว่างทีค่ รูประเมินผลระหว่างเรียนนัน้ ครู
ต้องใช้ความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธสี อนทีต่ นเองมี
โดยเฉพาะความรู้ด้านหลักสูตรและความรู้ด้าน
วิธสี อน ทัง้ นี้เพื่อพิจารณาว่า นักเรียนประสบผล
สํา เร็จ ตามเป้ า หมายของหลัก สูต รหรือไม่ และ
ทบทวนวิธสี อนเพื่อพัฒนาให้นกั เรียนบรรลุตามเป้ าหมายนัน้ ในขณะเดียวกัน การประเมินผลระหว่าง
เรียนก็ช่วยให้ครูได้พฒ
ั นาความรูด้ า้ นเนื้อหาผสาน
วิธสี อนให้สมบูรณ์ขน้ึ ทัง้ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับความ
คิดของนักเรียน การสร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหา
ในหลักสูตร และการปรับปรุงวิธกี ารประเมินผล
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
จากผลการวิจยั ข้างต้น ยิง่ ครูใช้การประเมินผลระหว่างเรียนที่เน้ นความคิดและเหตุผล
ของนักเรียน ครูกย็ งิ่ มีโอกาสได้พฒ
ั นาความรูข้ อง
ตนเองเกี่ยวกับความคิดของนักเรียน และเชื่อม
โยงความรูน้ นั ้ กับความรูด้ า้ นอื่น ๆ ของความรูด้ า้ น
เนื้อหาผสานวิธสี อนให้สอดคล้องกันมากยิง่ ขึน้
ในทางตรงกันข้าม ยิง่ ครูใช้การประเมินผลระหว่าง
เรียนที่เน้นความจํา (หรือไม่ใช้เลย) ครูกย็ งิ่ ขาด
โอกาสได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับความคิดและเหตุผลของ
นักเรียน และจํากัดโอกาสในการพัฒนาความรูด้ า้ น
เนื้อหาผสานวิธสี อน ในการนี้ Kang and Anderson
(2015) จึง เปรีย บเทีย บแบบแผนเช่ น นี้ ก ับ สิ่ง ที่
เกิดขึน้ ในวงการเศรษฐศาสตร์ว่า “คนรวยยิง่ รวย
คนจนยิง่ จน” (หน้า 889) ดังนัน้ แทนทีค่ รูจะได้รบั
การส่งเสริมให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับวิธสี อนแบบทัวไป
่
(เช่น วัฏจักร 5Es) โดยปราศจากการเจาะจงเนื้อหา
และความคิดของนักเรียน ครูควรได้รบั การส่งเสริม
ให้ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับความคิดและเหตุผลของนัก-

เรียนก่อน ซึ่งการประเมินผลระหว่างเรียนเป็ น
วิธกี ารหนึ่งทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้ความคิด
และเหตุผลของนักเรียน อันจะนําไปสูก่ ารเรียนรู้
ด้านอื่น ๆ รวมทัง้ การเรียนรูด้ ้านวิธสี อนอย่างมี
เป้ าหมายทีช่ ดั เจนและเป็ นรูปธรรมมากขึน้
ผลการวิจยั ของ Falk (2012) ยังสอดรับ
กับการทบทวนงานวิจยั ของ Schneider and Plasman (2011) ทัง้ นี้เพือ่ สังเคราะห์ว่า ครูวทิ ยาศาสตร์
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาความรู้
ด้านเนื้อหาผสานวิธสี อนอย่างไร (science teacher
learning progressions to develop PCK) ข้อค้นพบสําคัญคือว่า ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหา
ผสานวิธสี อนของครูวทิ ยาศาสตร์ ดังนัน้ ข้อเสนอแนะคือ
“มันจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับครูทจ่ี ะ
คิดเกีย่ วกับนักเรียนเป็ นอันดับแรก แล้ว
จึงค่อยเน้นไปทีก่ ารสอน” (หน้า 556) และ
“โปรแกรม(การผลิตครู) ต้องให้ครูได้มี
ประสบการณ์ทม่ี คี วามหมายกับนักเรียน
ก่อนการช่วยเหลือให้ครูมกี ารปฏิบตั ิ(การ
สอน)ที่กว้างขวางหลากหลายมากขึ้น”
(หน้า 559, ตัวเอียงถูกเน้นโดยผูเ้ ขียน)
ข้อเสนอแนะนี้สวนทางกับความเชื่อเดิมเกี่ยวกับ
การผลิตและพัฒนาครูท่วี ่า ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีส อนก่ อ น แล้ว ครูจึง ค่ อ ยเรียนรู้เ กี่ยวกับ
ความคิดของนักเรียน (Fuller, 1969)
เนื่องจากการประเมินผลระหว่างเรียน
เป็ น วิธีห นึ่ ง ที่เ ปิ ด โอกาสให้ค รูไ ด้มีปฏิส มั พันธ์
และเรียนรูเ้ กีย่ วกับความคิดของนักเรียน (Yin and
Buck, 2015) และเนื่องจากการเรียนรู้เ กี่ย วกับ
ความคิดของนักเรียนเป็ นพืน้ ฐานสําคัญให้ครูได้
พัฒนาความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธสี อน (Schneider
315

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 9 No. 2 (2018)
and Plasman, 2011) การประเมิน ผลระหว่ า ง
เรียนจึงเป็ นเสมือนประตูส่กู ารพัฒนาความรูด้ า้ น
เนื้ อ หาผสานวิธีส อน ซึ่ง เป็ นความรู้ ท่ีจํ า เป็ น
สําหรับการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Magnusson et al., 1999) อย่างไรก็ตาม การส่งเสริม
การประเมินผลระหว่างเรียนกลับถูกละเลย (Schneider and Plasman, 2011) โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน แม้มนั ดู
เหมือ นจะตรงไปตรงมาว่ า หากครูจ ะเปลี่ย นแปลงการจัดการเรียนการสอน ครูก็ต้องได้ร ับ
การส่งเสริมให้มคี วามรู้เกี่ยวกับวิธสี อน แต่ นัน่
อาจเป็ นมุมมองที่ต้นื เกินไป จุดเปลี่ยนของการ
ปฏิรปู การศึกษาอาจไม่ได้เริม่ ต้นจากวิธสี อน แต่
อาจเป็ นความเข้าใจที่ครูมีต่อความคิดและการ
เรียนรู้ของนักเรียน (Ladachart, 2016) ซึ่งการ
ประเมินผลระหว่างเรียนอาจช่วยปูทางไปสู่จุด
นัน้ ได้
ข้อคิ ดสําหรับการปฏิ รปู วิ ทยาศาสตร์ศึกษาใน
ประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความ
พยายามอย่างมากในการปฏิรปู การศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มีคุ ณภาพทัดเทียมนานาชาติ ความ
พยายามส่วนใหญ่เป็ นการส่งเสริมแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
การสืบเสาะแบบ 5Es (Bybee et al., 2006; Ketsing
and Roadrangka, 2011) อย่ า งไรก็ต าม ความ
พยายามนัน้ ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีค่ วร ดัง
ผลที่ปรากฏในโครงการประเมินนักเรียนนานา
ชาติ (PISA) หลายครัง้ ที่ผ่านมา (The Institute
for the Promotion of Teaching Science and
Technology [IPST], 2013) และเมื่อไม่นานมานี้
ด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศ
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ไทยได้รเิ ริม่ ความพยายามครัง้ ใหม่โดยการส่งเสริม “สะเต็มศึกษา” (STEM Education, IPST,
2014) ซึ่งเป็ นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทีบ่ ูรณาการวิทยาศาสตร์กบั ศาสตร์สาขาอื่น ได้แก่ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(Kijkuakul, 2015) ความพยายามเหล่านี้บ่งบอก
ว่า ประเทศไทยให้ความสําคัญกับแนวทางหรือ
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ เป็ นพิเศษ
แต่การทุ่มเทให้กบั แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ แม้เป็ นเรื่องจําเป็ น แต่ไม่
ใช่ไม่มผี ลข้างเคียง ดังเช่น Levin et al. (2009)
ตัง้ ข้อสังเกตในบริบทของการผลิตครูวทิ ยาศาสตร์
ไว้ว่า “การเตรียมครูยงั เน้น ... ไปทีส่ งิ่ ต่าง ๆ ทีค่ รู
ทํา ตัง้ แต่วธิ สี อนไปยังกลวิธกี ารจัดการ(ชัน้ เรียน)
... แนวทางนี้ดงึ ความสนใจของครูไปทีต่ วั เองและ
การกระทําของตัวเอง ซึง่ เป็ นราคาทีต่ ้องแลกมา
ด้วยความสนใจไปทีเ่ หตุผล(และความคิด)ของ
นักเรียน” (ตัวเอียงถูกเน้นโดยผูเ้ ขียน) ข้อความ
นี้ก่อให้เกิดคําถามขึน้ ว่า การส่งเสริมให้ครูเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหม่เพียงอย่าง
เดียวไปริดรอนโอกาสในการเรียนรูเ้ รื่องอื่น ๆ ที่
เป็ นองค์ประกอบของความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธี
สอนหรือไม่ หากข้อสรุปจากการทบทวนงานวิจยั
ของ Schneider and Plasman (2011) เป็ นจริงว่า
ครูมีแนวโน้ มที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
เนื้อหาผสานวิธสี อนจากการเรียนรูเ้ กีย่ วกับความ
คิดของนักเรียน “ก่อน” วิธสี อน การเริม่ ต้นการ
ปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ดว้ ยจุดเน้นทีแ่ นวทางหรือวิธกี ารจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ อาจ
ไม่ใช่คาํ ตอบ
ประเทศไทยอาจต้องลองพิจารณาเส้นทางใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึง่
ต้องอาศัยครูทม่ี คี วามรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธสี อน

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2 (2561)
(Magnussion et al., 1999) แต่ในการส่งเสริมให้
ครู พ ัฒ นาความรู้ด้า นเนื้ อ หาผสานวิธีส อนนัน้
ประเทศไทยอาจลองเปลี่ย นจากเดิม ที่เ ริ่ม ต้ น
ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ มา
เป็ นการส่งเสริมให้ครูเรียนรู้เกีย่ วกับความรู้เดิม
ความคิด และการเรียนรูข้ องนักเรียน (Schneider
and Plasman, 2011) ซึ่ง ครู ส ามารถทํา ได้โ ดย
การประเมินผลระหว่างเรียน การส่งเสริมให้ครู
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเมิน ผลระหว่ า งเรีย นยัง ไม่
ปรากฏมากนัก และการวิจยั โดยครูกย็ งั คงเน้น
การประเมินประสิทธิภาพของวิธสี อน สื่อ และ
นวัตกรรมเป็ นส่วนใหญ่ (Ladachart, 2016) ความ
พยายามเล็ก น้ อ ยปรากฏให้เ ห็น ในโครงการ
Inquiring Mind “ครูไทย หัวใจสืบเสาะ” (Ladachart,
2013) ซึ่ง มุ่ ง เน้ น ให้ครูทํา วิจ ัยเชิงคุ ณ ภาพเพื่อ
ตีความและทําความเข้าใจความคิดของนักเรียน
(Ladachart, 2015) แนวทางนี้อาจช่วยให้ครูได้
พัฒ นาความรู้ ด้ า นเนื้ อ หาผสานวิธีส อน และ
ปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ได้ง่ายขึน้
บทสรุปและการวิ จยั ในอนาคต
บทความนี้เป็ นการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการวิจ ัย เกี่ย วกับ การประเมิน ผลระหว่ า ง
เรียนวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตาม
ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในระหว่างการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ อย่างไร กําลังประสบ
กับปั ญหาอะไรบ้าง และต้องการความช่วยเหลือ
อะไร อันจะนําไปสู่การปรับการเรียนการสอนให้
ตรงตามความต้องการของนักเรียน และช่วยให้
นัก เรีย นเกิด การเรียนรู้ท่ีดีข้นึ การประเมินผล
ระหว่างเรียนมีได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ให้ความสนใจไปที่การประเมินแบบไม่

เป็ นทางการ ซึง่ ครูมกั เจอกับความท้าทายหลาย
ประการ ครูจึงควรได้รบั การส่งเสริมให้มคี วาม
สามารถในการประเมินผลระหว่างเรียน ซึ่งจะ
ช่วยให้ครูพฒ
ั นาความรูด้ า้ นเนื้อหาผสานวิธสี อน
เนื่ อ งจากการวิจยั ด้า นการประเมิน ผลระหว่าง
เรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่าง
จํากัด ดังนัน้ งานวิจยั จํานวนมากจึงยังเป็ นทีต่ อ้ งการ โดยเฉพาะงานวิจยั ทีต่ อบคําถามเหล่านี้
(1) ครูวทิ ยาศาสตร์มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินผลระหว่างเรียนอย่างไร
(2) ครูวทิ ยาศาสตร์มมี ุมมองต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างไร
(3) ครูวทิ ยาศาสตร์มมี ุมมองต่อความรู้
เดิมของนักเรียนอย่างไร และตอบสนองต่อความรู้
เดิมของนักเรียนอย่างไร
(4) ครู วิท ยาศาสตร์มีก ารประเมิน ผล
ระหว่างเรียนหรือไม่ ใช้กลวิธใี ด อย่างไร และมี
อุปสรรคอะไร
(5) สิง่ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็ นความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประเมินผลระหว่างเรียน มุมมองต่อ
การเรีย นรู้ของนัก เรียน มุ ม มองต่ อความรู้เดิม
ของนักเรียน และการใช้การประเมินผลระหว่าง
เรียน มีความสัมพันธ์กนั หรือไม่และอย่างไร
(6) การศึก ษาผลของการส่ง เสริมการ
ประเมินผลระหว่างเรียนให้กบั ครูวิทยาศาสตร์
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์ความคิด
ของนัก เรีย น การสะท้อ นคิด จากเหตุ ก ารณ์ ใน
ห้องเรียน การใช้ความก้าวหน้าในการเรียนรูเ้ ป็ น
กรอบแนวคิด ในการประเมิน ผลระหว่ า งเรีย น
การทําวิจยั กรณีศกึ ษาความคิดของนักเรียน และ
การทํา วิจ ยั ปฏิบ ัติก ารเพื่อ บูร ณาการการประเมินผลระหว่างเรียน พร้อมทัง้ การเปรียบเทียบ
ผลของแต่ละรูปแบบในบริบททีแ่ ตกต่างกัน
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